dinsdag 21 juni 2022

5km

Maandag 20juni2022

Start vanaf 1 8.1 5 uur
Start vanaf

1

8.1 5

uur

l.a. = linksaf
r.a. = rechtsaf
r.d. = rechtdoor

- School -De Rank-

l.a.
r.d.
l.a.

Volq aanwiizinqen verkeersreqelaars op
Don Velascodreef
(links op de weg lopen of op het voetpad
en door Õrâs omhooo lonen bii viaductl

Volq aanwiizinqen verkeersreoelaars oo

l.a.

onder viaduct doorlooen

Volq aanwa¡zanqen verkeersreoelaars oo

l.a.

Viaanse Bos
bos ¡nlooen - aan het einde bii hek
klein stukje langs het water

r.a.

l.a. richting Margaretha van Daunstraat
r.d. Marqaretha van Daunstraat
r.a. Amaliastein
l.a. Anna Johanna van Nassaustraat
r.d. Philliooote van der Marckstraat
r.d. MargarethavanBorselenstraat
r.d. Amaliastein
l.a. Heilwich v. Vianendreef (fietspad)
r.d. Bentz Berg oversteken
Oversteken bij verkeersregelaars

La.
r.a.
l.a.

fietspad Bentz Berg
fietspad naar Beltmolen
Grondmolen
Het Sliik oversteken
Oversteken b¡i verkeersreoelaars
Uithoflaan gaat over in De Zijp
De Z¡ip r.d. tot Monnikendreef
Monnikendreef
Helsdingse Achten¡veg op voetpad
onder viaduct A2 door
Sparrendreef
LouiseChristinastraat

r.d.

r.a
l.a.
r.d.
l.a.
t.a.
r.a.

Pr.Bernhardstraatoversteken
Oversteken b¡i verkeersregelaars

r.d.

Gaasostraat
Aan het einde van Gaaspstraat
Gaasostraat
Bruqqetie over
r.a. en direct l.a. = De Bleek

t.a.
l.a.

Volg aanwijzingen van verkeersregelaars
op

l.a.

€lversteken bii verkeersreqelaars

r.d.

Houd u zich aan de verkeersregels
Wandel zoveel mogelijk op het voetpad
Volg de aanwijzingen van vrìjwilligers op

l.a.

de Bleek
Zwanenqat
Bu¡tenlandooort
Liinbaan
1"t" weg rechts richting parkeerolaatsen winkelcentrum De Liinbaan

r.a.
r.a.
l.a.
t.a.

Einde van de 1e dag van avond4daagse 2022

Molenstraat
(2d" straat) Brederodestraat uitlopen
Stalstraat
Achterstraat
Kortendijk

Oversteken bii verkeersreoelaars

r.d.
r.d.

Deze route is mogelijk gemaakt door:

Lanoendiik
Bruqdiik
Hoge Brug overlopen

ALBERT HEIJN
Oversteken bii verkeersregelaars
Bruostraat llinks oo stoeo looen)

cooP
Echte Bakker Steehouder
Henri & Herman

a
a
a

e

initiotief von KwbN

r.d.
.a.
l.a.
r.a.
r.a.
La.
l.a.

l.a.
r.d.
r.a.
l.a.
r.a.
La.
l.a.
r.a.

Meidoornlaan
Prunusstraat
Esdoornstraat
Hazelaarstraat
Meidoomlaan helemaal volgen
Lijsterbesstraat

tWed

-School -De Rank-

vanaf het starttenein
r.d over parkeerterrein langs ingang
Winkelcentrum Liinbaan
l.a. richtinq snackbar
t.a. aan eind van parkeerterrein naar
Liinbaan
Liinbaan
t.a. Julianastraat richtino Voorstraat

VERVOLG ROUTE

r.a.
l.a.
r.a.

linksaf
rechtsaf
rechtdoor

l.a.
r.a.
r.d.

Houd u zich aan de verkeersregels
Wandel zoveel mogel¡jk op het voetpad
Volg de aanwijzìngen van vrijwilligers op

vanaf de start over het parkeerterrein langs
de Jumbo naar de Liinbaan
Liinbaan
Buitenlandpoort
Beukenlaan

r.a.

't Wed

5km

VERVOLG ROUTE
Na de bocht

l.a.
r.a.

Buizerdlaan
Sperwerstraat

t.a.

Haviklaan
Ravenstraat
Spechtstraat

l.a.
f

.4.

l.a.

Reioerstraat

Oversteken bii verkeersreqelaars

r.d.
r.d.
l.a.
r.a.

Viifheerenlanden
richtino W.C. De Hâoen
Grote Geusplein
lfietsoad voor De Prenter)
Hoekenstraat

Oversteken bii verkeersregelaars
Julianabruooverlooen

r-d.

Bij rotonde (bij de glazen bollen)
2 x Oversteken bii verkeersregelaars
(linksom volgen i"v.m. werkzaamheden
rechts)
A. Bonnastraat

l.a.

Oversteken bii verkeersregelaars
lanos de brandweer
Oversteken bii verkeersreqelaars

r.d.
r.a.

via parkeerterrein Liinbaan
naar

finish

Einde van de 2e dag van de avond4daagse
2022

Deze route is mede

door:
Kastanjelaan

Henri & Herman

Goudenregenstraat
Peppelstraat
Olmenstraat
Brugstraat

Echte Bakker Steehouder

cooP

bruggetjeoverlopen
Lijsterstraat
Meeuwenstraatvolgen

ãv6fi*

{ää"i-'_

5km

Woensdag 22iuni2022

l¡nksaf
rechtsaf
rechtdoor

l.a.
r.a.
r.d.

'tWed

- School -De Rank-

Start vanaf 18.15 uur

r.a.

Aimé Bonnastraat
Aimé Bonnastraat

via het parkeerterrein Winkelcentrum De
Liinbaan
Aimé Bonnastraat lanqs brandweer

r.d.
l.a.
r.a

r.d.
t.e.
l.a.

Stammershoefstraat
Einde Stammershoefstraat
l'{ooelandseweo
Kanaalweo
viaduct onderdoor
Kanaalweq
wandeload door het oark Clarissenhof
bii rotonde

Oversteken bij verkeersregelaars

r.d.

r.d.
r.d.

r.a Sinqellaan
r.d. Buitenlandooort
r.d. Liinbaan

r.a.

r.d. Brugstraat (links op voetpad)
l.a. Acaciastraat - einde straat
l.a. Esdoornstraat
(.a. Hazelaarstraatvolqen

1" weq richtinq oarkeerterre¡n
Winkelcentrum De Liinbaan
naar finish

Einde van de 3e dag van de avond4daagse
2022

l.a.

r.d

Beltmolen voloen
fietspad richting Amaliastein
Bentz-Bero

Deze route is moqeliik Eemaakt door:

Oversteken bii verkeersreqelaars

r.a.
r.a.

lanqs de Zederik wandelpad volqen
wandelpad Viaanse Bos
pad volgen tot viaduct

Volg aanwijzingen verkeersregetaars op.

a

a

aa

Meidoornlaanoversteken
Populierstraat (helemaal uitlopen

l.a-

l.a.
çooP
r.a. na Dominicushof '131
r.d. over parkeerplaats ri WC Monnikenhof Echte Bakker Steehouder
l.a. WinkelcentrumMonnikenhof
ALBHRT HËIJN
l.a. De Looch (tussen hekken door)
Henri & Herman
r.a. richt¡noGroenekade
La. Groenekade
r.a. R¡etkamp
r.a.

Bruodiik
Over de Hooe Bruq

Bij verkeersregelaars oversteken

Oversteken bii verkeersreqelaars

a

Kanaalweq op voetpad

Bii verkeersreoelaars oversteken

Aug ustinushof
Dominicushof

Oversteken bii verkeersregelaars

voetDad voloen tot rotonde

Bii verkeersreqelaars oversteken

fietsoad Lanoeweo

Oversteken bij verkeersregelaars
f.a

Bii verkeersreqelaars oversteken

via Don Velascodreef en teruglopen
over voetoad richtinq
Jufferslaan

r.a

5km

r.e.

Houd u zich aan de verkeersregels
Wandel zoveel mogelijk op het voetpad
Volg de aanwijzingen van vrijwilligers op
VERVOLG ROUTE

Opstellen voor intocht
Na teken van verkeersreqelaars route vervolqen

r.a.
l.a.

Jan Blankenweo
Hoqe bruq - bruqdiik

Bii verkeersreoelaars oversteken

r.d.

Lanoendiik

Bii verkeersreqelaars oversteken
DE BATENBOUWERS begeleiden de intocht
op de Voorstraat met muziek
Voorstraat (op de stoep blijven lopen aan de

l.a.

overkant)

Bii verkeersreoelaars oversteken

l.a. Liinbaan
r.a. naar parkeerplaats van het winkelcentrum
Naar de FINISH

!

tot T-sDl¡tsino)

Olmenstraat

t.a. Bruostraat
l.a. over het bruooetie
r.d. Leeuwerikstraat
r.e.

'tWed

School -De Rank-

l.a.

VERVOLG ROUTE
r.a. ondertunnel door

bij rotonde

Oversteken bii verkeersreoelaars

Start vanaf 1 8.1 5 uur
l.a. = linksaf
r.a. = rechtsaf
r.d. = rechtdoor

Houd u zich aan de verkeersregels
Wandel zoveel mogelijk op het voetpad
Volg de aanwijzingen van vrijwilligers op

vanaf het starttenein via wandelpaadje

naar

donderdag 23 junl 2022

La.
l.a.

Reioerstraat
Spechtstraat
Ravenstraat

r.a.
r.a.

Haviklaan
Sperwerstraat

Oo het orasveld croeoen verzamelen
Bii loket liot de welverdiende medaille
klaar

Einde

41 ste

avondvierdaaose Vianen

Stichting Avondvierdaagse Vianen dankt alle
vrijwilligers en sponsors die deze
avondvierdaagse mogelijk hebben gemaakt.

Ëcnte Bak'<e" $þ.:^i; - ::, *'

Bij verkeersregelaars oversteken

e

initiotief von KwbN

Willem van Duvenvoordestraat oversteken

a'r-\nÊ

r.d.
r.a.

Jan van Arkelstraat
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Reinoud lll-straat
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Hoekenstraat lbliif oo de stoeo looen)
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